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Toxicologische groep

Carbamaten

Toepassingsgebied

Ter bestrijding van zowel vliegende als kruipende insecten in gebouwen (opslag-, verblijfsen bedrijfsruimten).
Ter bestrijding van spinnen in gebouwen, met dien verstande dat toepassing plaatsvindt
door middel van een naden- en kierenbehandeling.
Ter bestrijding van wespennesten in en rondom gebouwen.

Voorzorgsmaatregelen
Algemeen

• Onverpakte levensmiddelen afdekken of verwijderen.
• Tijdens de behandeling mogen geen mensen of huisdieren aanwezig zijn.
• Voor het weer in gebruik nemen van de behandelde ruimten ten minste 2 uur grondig
ventileren.
• Oppervlakken waarop het middel is terecht gekomen en waarmee voedingsmiddelen
direct in contact komen, grondig reinigen.

Persoonlijke maatregelen

Schadelijke effecten milieu

Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange
termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Schadelijke effecten
gezondheid

Schadelijk bij aanraking met de huid.
Vergiftig bij inademing en opname door de mond.

Eerste hulp bij ongevallen
Inademen

In de frisse lucht brengen. Slachtoffer warm en rustig houden. Arts waarschuwen.

Inslikken

Mond spoelen. Kalm en rustig houden. Braken opwekken alleen als patient bij vol bewustzijn is, medische hulp niet snel bereikbaar is, een grotere hoeveelheid ingeslikt is, en als
tijd sinds inslikken minder dan één uur bedraagt. (Braaksel mag niet in luchtpijp terecht
komen.) Onmiddellijk een arts waarschuwen.

Contact met huid

Handen wassen met water en zeep. Verontreinigde kleding en schoenen onmiddellijk uittrekken. Onmiddellijk een arts of gifinformatiecentrum waarschuwen.

Contact met ogen

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met veel water spoelen en medisch advies inwinnen.

R&S zinnen
R23/25

Vergiftig bij inademing en opname door de mond.

R50/53

Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange
termijn schadelijke effecten veroorzaken.

S22/23

Stof en spuitnevel niet inademen.

S36/37

Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.

S38

Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.
 Vervolg op achterzijde
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R&S zinnen (vervolg)
S45

Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien
mogelijk dit etiket tonen).

S35

Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.

Overige informatie
www.rentokil.nl: Technische ondersteuning > Veiligheid en gezondheid> Veiligheidsbladen.
Telefoonnummer Rentokil Pest Control: 030-6690400.
Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum: 030-2748888.
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